Vetëdeklarimi i kualifikuar
Vetëdeklarimi i kualifikuar për praninë e një rezultati negativ të vetë-testit antigjen për verifikimin
e SARS-CoV-2 virus.
Testi u krye pa mbikëqyrjen e një personi kompetent.
Personi i testuar:

………………………………………………………………………………………………………………
Mbiemri, Emri

………………………………………………………………………………………………………………………….
Adresa e vendbanimit kryesor (Rruga, Nr. i shtëpise, Kodi postar, Qyteti, Shteti)

…………………………………………………………………………………………………………………………..
Adresa e qëndrimit të deritanishëm (n.q.s ka)

…………………………………………………………………………………………………………………………..
Data e lindjes

……………………………………………………………………………………………………………………………
Numri i telefonit

…………………………………………………………………………………………………………………………….
Adresa e Email-it

Vetë-testi antigjen i korona virusit
Testi:

………………………………………………………………………………………………………
Emri i testit

Prodhuesi:

………………………………………………………………………………………………………
Emri i prodhuesit

Data e testit/Ora: ……………………………………………………………………………………………………….

Rezultati i testit ishte „negativ“.
Unë siguroj, se keto të dhëna/informacione janë të vërteta dhe të plota.

……………………………………………………………………
Data, Firma e personit të testuar
Per minorenët e testuar: Data, Firma e personave përgjëgjes
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Udhëzime të rëndësishme në rastin e pranisë së një testi pozitiv të kryer në kushte shtëpie pa
mbikëqyrjen e ekspertëve:


Ju jeni të detyruar, të kryeni menjëhere një test PCR tek një mjek apo një qënder testimi.



Deri në marrjen e përgjigjes, duhet të qëndroni në shtëpi dhe të izoloheni. Largimi nga
shtëpia është i lejuar vetëm në rastin e emergjencave mjekësore ose emergjeca të tjera.



Të afërmit dhe bashkëjetuesit tuaj (familja, jetesa e përbashket) duhet të reduktojnë
kontaktet e tyre. Nëse testi i PCR e vërteton praninë e infeksionit (pra është pozitiv) vlejnë
rregullat e mëposhtme:
o Ju duhet të raportoni me patjeter zyrën e shëndetit
o Duhet të izoloheni 14 ditë, nisur nga dita e marrjes së rezultatit të testit
o Izolim të menjëhershem të bashkëjetuesve
Informacione të mëtejshme i gjeni në „Informacion i përgjithshëm për izolimin e
personave që kanë patur kontakt të kategorisë së parë, personat e dyshuar për
korona virus dhe për personat që janë testuar pozitiv për virusin“ për rrethin apo
qytetin tuaj.



Në qoftë se testi i PCR nuk e vërteton infeksionin (pra është negativ), detyrimi për karantinim
është menjëherë i anulluar. Informoni edhe bashkëjetuesit tuaj.

Udhëzim për mbrojtjen e të dhënave:
Dorëzimi i testeve të shpejtë antigjen për perdorim në kushte shtëpie të SARS-CoV-2 do të
dokumentohet . Dokumentimi do të fshihet apo shkatërrohet menjëherë sapo dorëzimi i testeve të
mbarojë.
Përgjegjëse për përpunimin e të dhënave është shkolla. Kjo plotëson të drejtat e personave të prekur
sipas artikullit 13, paragrafi 2 të rregullores bazë të bashkimit europian për mbrojtjen e të dhënave –
DSGVO ( e drejta për raportim, korrigjim, fshirje, kufizim të përpunimit).
E drejta për kalimin e të dhënave (Artikulli 20 DSGVO) dhe e drejta për kundërshtim (Artikulli 21
DSGVO) mund të pohohen përkundrejt personit përgjegjës. Ankesat në lidhje me përpunimin e të
dhënave mund të paraqiten te personi përgjegjës, zyrtari për mbrojtjen e të dhënave të personit ose
zyrtari shtetëror i mbrojtjes së të dhënave për Saksoninë-Anhalt.
Për të dhënat e kontaktit të zyrtarit për mbrojtjen e të dhënave mund të pyesni shkollën.
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